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RESUMO 

Este trabalho se propõe a definir os mecanismos aceitos judicialmente para legitimar o 

uso de técnicas de reprodução assistida pelo cônjuge sobrevivente, na hipótese de falecido 

o consorte proprietário do material genético e estudar as implicações deste procedimento 

para o direito das famílias e das sucessões. Para tanto, foram analisadas orientações 

recentes dos Tribunais brasileiros, em especial os casos de judicialização do debate 

havido entre as clínicas de congelamento de esperma e as viúvas, onde se verificou uma 

vontade do Poder Judiciário pela primazia do direito à vida sendo tolhida pela ausência 

de um aparato normativo sólido sobre a matéria. 

 

Palavras-chave: direitos fundamentais; reprodução assistida; concepção post mortem; 

ascendência genética; legitimidade sucessória. 
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ABSTRACT 

This paper proposes to define the judicially accepted mechanisms to legitimize the use of 

assisted reproduction techniques by the surviving spouse in the hypothesis of deceased 

the consort owner of the genetic material and to study the implications of this procedure 

for the law of families and succession. In order to do so, recent trials of the Brazilian 

Courts were analized, in particular the cases of judicialization of the debate between 

sperm freezing clinics and widows, where it was noticed a willingness of the Judiciary 

for the primacy of the right to life being blocked by the absence of a solid normative 

apparatus on the subject. 

 

Keywords: fundamental rights; assisted reproduction; posthumous conception; genetic 

ascendency; succession legitimacy. 
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1. Introdução 

 

Em meio à pluralidade de formas de construções familiares que se apresentam 

no mundo moderno, é imprescindível trazer para o âmbito jurídico a discussão que 

permeia a constituição das famílias e tratar das dificuldades encontradas pelo Direito para 

acompanhar os avanços tecnológicos que possibilitam as novas estruturas sociais. Este 

trabalho, em especial, se propõe a realizar um estudo sobre a capacidade sucessória da 

prole gerada por mecanismos artificiais após a morte de um de seus ascendentes. 

Para tanto, far-se-á uma ponderação entre os direitos fundamentais do genitor 

pré-morto e do embrião concebido post mortem, verificando preceitos constitucionais 

relativos à parentalidade, tais como: a autonomia da vontade no exercício da liberdade do 

planejamento familiar, o direito à filiação, à convivência familiar, dentre outros, os quais 

serão estudados sob uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro.  

Com efeito, o ponto crucial deste artigo repousa sobre a análise do aparato 

normativo, ainda que raso, relativo às possibilidades de realização da fertilização in vitro 

após a morte do cônjuge ou companheiro proprietário do material genético. Nesse sentido, 

verificar-se-á a previsão infraconstitucional do tema e os aspectos técnicos da reprodução 

assistida homóloga sob a ótica do Conselho Federal de Medicina, atualizados pela 

Resolução nº 2.168, publicada em 10 de novembro de 2017.  

Em seguida, serão estudados os últimos entendimentos dos Tribunais brasileiros 

sobre a disponibilização do material genético ao cônjuge sobrevivente, bem como na 

relevância da manifestação prévia da vontade do de cujos. Neste contexto, se mostra 

pertinente, também, observar os elementos essenciais ao processo de congelamento do 

material genético e os mecanismos que podem ser utilizados para materializar a expressão 

da autonomia de vontade do ascendente. 

Por fim, deferida a hipótese de fecundação artificial póstuma, é imprescindível 

apontar os efeitos jurídicos decorrentes de tal filiação. Em se tratando de direitos 

sucessórios, apresentam-se efeitos patrimoniais, como, por exemplo, a vocação 

hereditária do nascido e a sua legitimidade ativa para o pleito sucessório; e efeitos 
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pessoais, como a identidade familiar da criança e as implicações da vivência em um 

núcleo familiar incompleto. 

 

 

2. Direitos Fundamentais Aplicáveis à Parentalidade 

 

Os direitos fundamentais do homem constituem o alicerce jurídico, de concepção 

essencialmente moral, sobre o qual se estrutura toda a dialética positivista. Têm a função 

de orientar as construções de Direito e garantir a coerência entre o ordenamento jurídico 

e a sociedade que ele governa. 

Sua natureza, pois, não poderia ser estática, eis que os diferentes momentos históricos 

demandam diferentes interpretações dos direitos relativos à pessoa humana. Em verdade, 

os direitos fundamentais se modificam com o tempo e as condições sociais, de modo que 

“a ampliação e a transformação dos direitos fundamentais do homem no evolver histórico 

dificulta definir lhes um conceito sintético e preciso” 1.  

O estudo dos direitos fundamentais no Direito das Famílias, em especial no que diz 

respeito à reprodução assistida post mortem relaciona-se, sobretudo, com o estudo da 

autonomia da vontade na realização do planejamento familiar, consoante o disposto no 

art. 226, §7º, da Carta Magna: 

 

 

§7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 

instituições oficiais ou privadas. (grifei) 

 

 

A liberdade relacionada ao planejamento familiar refere-se, dentre outras coisa, à 

autonomia reprodutiva do homem e da mulher. Nesse sentido, o dispositivo constitucional 

                                                           
1 SILVA, José Afonso, p. 175. 
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já foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal, em emblemático julgado acerca da 

reprodução assistida que concluiu: 

 

 

V - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AUTONOMIA DA VONTADE, 

AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E À MATERNIDADE. A decisão por 

uma descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia de vontade 

individual que a própria Constituição rotula como 'direito ao planejamento 

familiar', fundamentado este nos princípios igualmente constitucionais da 

'dignidade da pessoa humana' e da 'paternidade responsável'. A conjugação 

constitucional da laicidade do Estado e do primado da autonomia da vontade 

privada, nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa. A opção do casal por um 

processo 'in vitro' de fecundação artificial de óvulos é implícito direito de 

idêntica matriz constitucional, sem acarretar para esse casal o dever jurídico 

do aproveitamento reprodutivo de todos os embriões eventualmente formados 

e que se revelem geneticamente viáveis. O princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana opera por modo binário, o que propicia a base constitucional 

para um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que 

incluam a fertilização artificial ou 'in vitro'. De uma parte, para aquinhoar o 

casal com o direito público subjetivo à 'liberdade' (preâmbulo da Constituição 

e seu art. 5º), aqui entendida como autonomia de vontade. De outra banda, para 

contemplar os porvindouros componentes da unidade familiar, se por eles optar 

o casal, com planejadas condições de bem-estar e assistência físico-afetiva (art. 

226 da CF). Mais exatamente, planejamento familiar que, 'fruto da livre 

decisão do casal', é 'fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável' (§7º desse emblemático artigo constitucional de nº 

226).2 

 

 

A doutrina também caminha nesse sentido. Eduardo de Oliveira Leite ressalta que 

“assim como a vida sexual do casal é comum a ambos, e depende da anuência, ou 

‘animus’ de cada cônjuge, da mesma forma, diante da esterilidade, a decisão de procriar 

‘artificialmente’ depende de um desejo comum, que determina o projeto parental”3.  

Deste modo, verifica-se que a opção pela realização de métodos de reprodução 

assistida, como a fertilização in vitro, é uma faculdade inerente aos casais no exercício da 

sua autonomia da vontade do planejamento familiar. Ainda sobre este direito, cumpre 

observar os ensinamentos de Maria Berenice Dias: 

 

 

O uso das técnicas de reprodução assistida é um direito fundamental, 

consequência do direito ao planejamento familiar que decorre do princípio da 

                                                           
2 ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010. 

3 LEITE, Eduardo de Oliveira, p. 153 e 346. 
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liberdade. Impensável cercear este direito pelo advento da morte de quem 

manifestou a vontade de ter filhos ao se submeter às técnicas de reprodução 

assistida. Na concepção homóloga, não se pode simplesmente reconhecer que 

a morte opera a revogação do consentimento e impõe a destruição do material 

genético que se encontra armazenado. O projeto parental iniciou-se durante a 

vida, o que legaliza e legitima a inseminação post mortem. A norma 

constitucional que consagra a igualdade da filiação não traz qualquer exceção. 

Assim, presume-se a paternidade do filho biológico concebido depois do 

falecimento de um dos genitores. Ao nascer, ocupa a primeira classe dos 

herdeiros necessários.4 

 

 

Ao tratar do planejamento familiar e do Princípio da Liberdade, o texto constitucional 

menciona também o Princípio da Paternidade Responsável. Este último se apresenta 

como balizador ao exercício da autonomia reprodutiva do casal, mitigando os direitos 

destes para promover a efetivação dos direitos de seus descendentes. Ressalta Maria 

Berenice Dias: 

 

 

[...] como todo direito impõe obrigações, que constituem seus limites, no 

exercício dos direitos reprodutivos, os casais e os indivíduos devem considerar 

as necessidades de seus filhos nascidos e por nascer, bem como seus deveres 

para com a comunidade. Logo os direitos reprodutivos não são absolutos, 

pois os direitos da prole e o bem comum impõem seus limites. Por isso não 

se pode falar de uma liberdade procriadora exercida de qualquer maneira, mas 

de uma liberdade responsável. Há liberdade para criar a vida, mas não para 

destruí-la, harmonizando o direito à vida e o direito à liberdade do casal 

planejar a família.5 

 

 

 Em consequência do Princípio da Paternidade Responsável, surge outro tema 

bastante polêmico no tratamento da reprodução assistida post mortem, qual seja, as 

consequências do modelo familiar que se impõe à criança nascida a partir da utilização 

desse procedimento. Muito se discute sobre o Princípio do Melhor Interesse da Criança e 

sobre uma possível carência assistencial-afetiva, decorrente do desenvolvimento infantil 

no ambiente familiar sem a presença de um de seus genitores. Sobre o tema, veja-se: 

 

 

                                                           
4 DIAS, Maria Berenice, p. 117. 
5 DIAS, Maria Berenice, p. 22 e 23. 
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[...] não se pode negar a possibilidade de a pessoa sozinha ter um projeto 

parental que atenda perfeitamente aos interesses da criança, o que vem de 

encontro ao contido na Lei n.º 9.263/96, que prevê, no seu artigo 3º, caput, que 

o planejamento familiar é parte integrante de várias ações em prol da mulher, 

do homem ou do casal, numa perspectiva mais abrangente que a do texto 

constitucional, mas perfeitamente adequada ao nosso sistema jurídico. Nos 

termos da legislação supracitada entende-se por planejamento familiar o 

conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta iguais direitos de 

constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 

casal, enquanto no plano governamental, o planejamento familiar deverá ser 

dotado de natureza promocional, não coercitiva, orientado por ações 

preventivas e educativas.6 

  

 

Limitar o Princípio do Melhor Interesse da Criança à formação de uma família 

biparental, isto é, composta por pai, mãe e filhos é, no mínimo, uma postura retrógrada, 

dados os avanços, ainda que contidos, que o Direito brasileiro se permitiu alcançar. Nesse 

sentido, impende observar que a Constituição brasileira, inclusive, reconheceu a família 

monoparental em seu artigo 226, §4º, ao estabelecer que “entende-se, também, como 

entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 

É importante destacar que não há nenhuma forma de supremacia de uma organização 

familiar sobre outra, o que de fato feriria os princípios constitucionais da igualdade 

jurídica e da dignidade da pessoa humana. Em razão disso, pode-se afirmar, por exemplo, 

que o direito à convivência familiar, como se aduz do próprio nome, pode ser exercido 

individualmente pela mãe na experiência de uma família monoparental. 

Sobre os direitos da prole concebida a partir da utilização de mecanismos de 

reprodução post mortem, não passa despercebida a discussão que trata dos direitos 

decorrentes da parentalidade, tais como o próprio direito à filiação, à ancestralidade e os 

direitos sucessórios. Os primeiros debates parecem ser mais fáceis de solucionar, já que 

a filiação e, por conseguinte, a ancestralidade é verificada pelo vínculo biológico 

indiscutível que une o genitor à prole. 

Com efeito, os direitos sucessórios carecem de especial atenção, posto que sua 

verificação condiciona-se a fatores que extrapolam a concepção clássica do Direito Civil. 

Isso porque, como se verá mais adiante, a sucessão é determinada, originalmente, no 

                                                           
6 LOBO, Paulo Luiz Netto, p. 44. 
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momento do óbito, o que claramente não é possível em relação ao filho ainda não 

concebido ao tempo da morte do de cujos. 

Não obstante esta discussão, que será pertinente em momento futuro, fato é que a 

sucessão é direito fundamental dos filhos em relação aos pais. Ressalte-se ainda, que não 

só a herança, como também a igualdade da prole quanto à capacidade jurídica para 

suceder. Nesse sentido, o artigo 227, §6º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil enuncia o Princípio Constitucional da Igualdade entre os Filhos:  

 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 

os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

 

 

Assim, fica demonstrada a proteção constitucional conferida tanto à utilização dos 

meios de reprodução assistida e, de tal forma, ao homem e à mulher que optarem pelo uso 

dessa técnica após a morte, bem como a proteção dada ao embrião concebido, na 

qualidade de filho, herdeiro e detentor de iguais direitos sucessórios em relação a 

eventuais irmãos pré-concebidos ao tempo da abertura da sucessão. 

 

 

3. A Possibilidade Jurídica da Fecundação Post Mortem. 

A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, consolidou em seu artigo 

1597 as hipóteses de presunção de paternidade decorrentes do casamento, consagrando o 

princípio pater is est quem nuptiae demonstrant. Nesse contexto, foram incluídas no rol 

as possibilidades de concepção advindas com as técnicas de reprodução assistida: 
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Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 

convivência conjugal; 

II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade 

conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 

III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; 

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 

excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 

autorização do marido. (grifei) 

 

 

Contudo, a norma infraconstitucional, ao trazer as hipóteses elencadas nos incisos 

III e IV, não tratou de especificar os mecanismos em que a concepção artificial se opera, 

limitando-se a reconhecer tal possibilidade. Salienta Silvio: 

 

 

O Código Civil de 2002 não autoriza nem regulamenta a reprodução assistida, 

mas apenas constata lacunosamente a existência da problemática e procura dar 

solução ao aspecto da paternidade. Toda essa matéria, que é cada vez mais 

ampla e complexa, deve ser regulada por lei específica, por um estatuto ou 

microssistema. Com esses dispositivos na lei passamos a ter, na realidade, mais 

dúvidas do que soluções, porque a problemática ficou absolutamente capenga, 

sem a ordenação devida, não só quanto às possibilidades de o casal optar pela 

fertilização assistida como pelas consequências dessa filiação no direito 

hereditário. É urgente que tenhamos toda essa matéria regulada por diploma 

legal específico. Relegar temas tão importantes aos Tribunais acarreta 

desnecessária instabilidade social.7 

 

Preliminarmente, antes de adentrar na discussão normativa, cumpre esclarecer 

alguns conceitos trazidos pela Lei. Nesse sentido, note-se que fecundação homóloga é o 

conceito utilizado para referir-se exclusivamente à reprodução que envolve o material 

genético dos próprios cônjuges8. De forma distinta, fecundação heteróloga é aquela que 

                                                           
7 VENOSA, Silvio de Salvo, p. 228. 
8 TARTUCE, Flávio, p. 1263. 
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envolve material genético de um terceiro, alheio à sociedade conjugal, como é o caso das 

relações homoafetivas, por exemplo, em que há um doador. 

A reprodução assistida post mortem a que se refere este artigo é aquela que 

envolve apenas a fecundação homóloga. A limitação do objeto de pesquisa decorre da 

vasta amplitude do tema e é necessária para que a discussão mantenha-se fiel ao objetivo 

principal do trabalho, qual seja discutir os direitos sucessórios do filho havido após a 

morte de seu genitor. 

A discussão que envolve os direitos sucessórios do filho concebido com material 

genético de terceiro, embora extremamente relevante, é tolhida pelos princípios gerais do 

Direito Civil, que impedem, desde logo, o exercício do direito sucessório em face do 

doador de material genético, o que limita, ou em geral afasta, a legitimidade da prole para 

o pleito sucessório. 

Dito isso, verifica-se que não há, conforme apontado pelo autor Silvio Venosa, 

nenhuma disposição legal sobre o tema que clarifique o reconhecimento apontado no 

Código Civil. Atualmente a matéria é regulada tão somente pela Resolução nº 2.168, de 

10 de novembro de 2017 do Conselho Federal de Medicina - CFM, órgão responsável 

pela normatização e fiscalização do exercício da medicina no Brasil, que estabelece 

normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, revogando a então 

vigente Resolução nº 2.121, publicada no D.O.U. em 24 de setembro de 2015. 

A atual Resolução prevê, inicialmente, critérios de aplicabilidade das técnicas de 

reprodução assistida (“RA”), isto é, identifica os sujeitos aptos a se submeter aos 

procedimentos médicos de fertilização in vitro. Nos termos do Capítulo II das Normas 

Éticas Para A Utilização Das Técnicas De Reprodução Assistida9: 

 

 

1 - Todas as  pessoas  capazes,  que  tenham  solicitado  o  procedimento  e  

cuja  indicação não  se  afaste  dos  limites  desta  resolução,  podem  ser  

receptoras  das  técnicas  de  RA, desde  que  os  participantes  estejam  de  

inteiro  acordo  e  devidamente  esclarecidos, conforme legislação vigente. 

 

 

                                                           
9Anexo à Resolução CFM nº 2.168/ 2017. 
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Como se verifica, o primeiro critério consiste em ser “pessoa capaz”. Tal conceito, 

consoante o disposto no Código Civil, refere-se a qualquer indivíduo, nascido com vida, 

que não esteja enquadrado nas hipóteses dos artigos 3º e 4º, da Lei, ou seja, não seja 

relativamente ou absolutamente incapaz.  

É evidente, pois, que a capacidade civil seja um requisito para a submissão a essa 

prática médica, eis que a mesma acarreta consequências jurídicas extremamente 

relevantes, não sendo possível admitir que uma pessoa incapaz, independente do motivo 

da incapacidade, se torne por elas responsável, já que o juízo de suas faculdades mentais 

não é plenamente desenvolvido. 

O segundo requisito previsto na Resolução é que a indicação do uso de técnicas 

de reprodução assistida não se afaste dos propósitos da norma. Isso quer dizer que a 

finalidade do uso desses procedimentos não pode ser outra que não o auxílio da 

reprodução nas hipóteses de infertilidade humana como um problema de saúde, com 

implicações médicas e psicológicas, bem como a facilitação do processo de procriação10. 

Nesse sentido, é importante pontuar os casos em que a fertilização em vitro se 

mostra como solução para eventuais doenças que possam afetar a capacidade reprodutiva 

dos cônjuges ou nas hipóteses cujo procedimento de cura do ascendente traga a 

possibilidade de infertilidade como, por exemplo, os casos de neoplasia maligna, em que 

a quimioterapia possa influir na tentativa reprodução futura ao tratamento.  

Nesses casos, a Resolução possibilita às pessoas acometidas pela doença um 

planejamento reprodutivo antes de intervenção médica com risco de levar à infertilidade. 

O congelamento do material genético permite que o paciente se submeta ao tratamento 

médico e que apenas se confirmada sua infertilidade ao término da intervenção seja, 

então, feita a fertilização in vitro, servindo como uma garantia ao casal do sucesso 

reprodutivo. 

Enuncia o item 1 do capítulo V – Criopreservação de Gametas ou Embriões, das 

Normas Éticas Para A Utilização Das Técnicas De Reprodução Assistida: “As  clínicas,  

centros  ou  serviços  podem  criopreservar espermatozoides,  oócitos, embriões e tecidos 

gonádicos.”, confirmando essa possibilidade. 

                                                           
10 Capítulo I, item 1 das Normas Éticas Para A Utilização Das Técnicas De Reprodução Assistida. 
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O terceiro e último requisito necessário à verificação da capacidade de utilização 

das técnicas de RA é que os participantes estejam “de inteiro acordo e devidamente 

esclarecidos”. Esse requisito refere-se diretamente ao dever de informação, atribuídos aos 

profissionais da área médica e tem profundas implicações no meio jurídico. 

 

 

4. O consentimento livre e esclarecido será obrigatório para todos os pacientes 

submetidos às técnicas de RA.  Os aspectos médicos envolvendo a  totalidade 

das circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente 

expostos, bem como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com 

a técnica proposta. As informações devem também atingir  dados  de  

caráter  biológico,  jurídico  e  ético.  O documento de consentimento livre e 

esclarecido será elaborado em formulário especial e estará completo com a 

concordância, por escrito, obtida a partir de discussão bilateral entre as pessoas 

envolvidas nas técnicas de reprodução assistida.11 (grifei) 

 

 

O dever de informação também está previsto no artigo 6º, III, da Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990, o Código do Consumidor (“CDC”). A aplicação do CDC para 

os profissionais da área médica está consolidada no artigo 14, §4º do próprio Código, ao 

especificar a responsabilidade dos profissionais liberais, aqui incluídos os médicos, em 

caso de culpa. 

Nesse contexto, o paciente, no caso em questão, os indivíduos expostos às técnicas 

de RA, são considerados consumidores, em razão da sua vulnerabilidade técnica em 

relação aos profissionais que as conduzem, nascendo para eles os direitos previstos no 

CDC, conforme se verifica abaixo: 

 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

[...] 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem. 

[...] 

                                                           
11 Capítulo I, item 4 das Normas Éticas Para A Utilização Das Técnicas De Reprodução Assistida. 
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 

ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa. (grifei) 

 

 

Em razão disso, o requisito da informação torna-se muito importante não só para 

uma manifestação da vontade livre, consciente e desimpedida por parte dos sujeitos que 

se submetem a esses procedimentos como também para a responsabilização dos 

profissionais envolvidos no caso concreto. 

Superada a discussão inicial acerca dos sujeitos, cumpre observar algumas 

obrigações trazidas pela Resolução quando da celebração do contrato. Destaca-se a 

previsão relativa à disposição do material genético a ser criopreservado, nos termos 

abaixo: 

 

 

3. No   momento  da  criopreservação,  os  pacientes  devem  manifestar  sua  

vontade,  por escrito, quanto ao destino a ser dado aos embriões 

criopreservados em caso de divórcio ou  dissolução  de  união  estável,  doenças  

graves  ou  falecimento  de  um  deles  ou  de ambos, e quando desejam doá-

los. (grifei) 

 

 

A Resolução inova ainda mais ao trazer um capítulo destinado à reprodução assistida 

post mortem, que diz: 

 

 

VIII – REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST-MORTEM 

É  permitida  a  reprodução  assistida post-mortem desde  que  haja  

autorização  prévia específica do(a) falecido(a) para  o  uso  do material  

biológico  criopreservado, de  acordo com a legislação vigente. (grifei) 
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O item acima ratifica a possibilidade jurídica do uso do material genético do cônjuge 

na hipótese de seu falecimento, especificando que, para tanto, a vontade do proprietário 

deste material deverá ser manifestada de forma expressa, por escrito. Este conteúdo 

orienta os profissionais do Direito quanto à legitimidade do cônjuge sobrevivente para 

requerer o uso do material, considerando que o tema carece de um aparato normativo 

maior. 

De igual modo o faz o Enunciado 106 das Jornadas de Direito Civil, que 

estabeleceu interpretação similar acerca do artigo 1.597 do Código Civil:  

 

 

Art. 1.597, inc. III: para que seja presumida a paternidade do marido falecido, 

será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução 

assistida com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, 

sendo obrigatório, ainda, que haja autorização escrita do marido para que se 

utilize seu material genético após sua morte." (grifei) 

 

 

Destarte, verificadas as hipóteses permissivas para a utilização das técnicas de RA em 

viúvas e, em sendo flagrante o reconhecimento jurídico deste mecanismo, interessa ao 

presente estudo a análise casuística do uso destes mecanismos e as consequências 

materiais desses meios para as partes diretamente afetadas. 

 

 

4. O Direito à Reprodução Assistida da Mulher Viúva à Luz dos Tribunais 

Brasileiros 

O primeiro caso de judicialização do debate acerca da reprodução assistida com 

utilização de material genético de genitor pré-morto no Brasil teve início em 2010 quando 

Kátia Lenernier, viúva de Roberto Niels, moveu ação contra o banco de esperma em que 

estava armazenado o material genético do falecido marido a fim de obter autorização 

judicial para realizar a fertilização in vitro post mortem. 

A morte de Roberto fora ocasionada por um câncer agressivo que se espalhou por 

seus ossos. O casal já havia tentado técnicas de reprodução assistida antes mesmo da 



21 
 

doença se instalar e o congelamento do material genético foi indicado pelo próprio médico 

que acompanhava o casal. 

 Sete meses depois do procedimento, Niels morreu. Kátia e o marido eram casados 

há cinco anos e ao longo desse período planejaram e tentaram ter filhos. Em razão disso, 

após o falecimento, a viúva procurou o laboratório onde estava armazenado o material 

genético, mas foi surpreendida com a negativa da clínica que afirmara que não 

disponibilizaria o material, pois lhe faltava o consentimento prévio do marido autorizando 

o uso após sua morte. 

Contrariada com a decisão do laboratório, Kátia ajuizou a referida ação. A 13ª 

Vara Cível de Curitiba, por meio de medida liminar, concedeu a autorização à cônjuge 

sobrevivente para realizar o procedimento de inseminação artificial com o sêmen 

congelado de seu finado marido. 

Nove meses depois nasceu a primeira criança brasileira gerada por fertilização in 

vitro post mortem, Luíza Roberta. Diante da lacuna da Lei, veja-se a liminar:  

 

 

Constituindo a vontade do pai o elemento chave a amparar a pretensão, não se 

pode senão entender estarem os sucessores do doador falecido autorizados a 

dispor do material genético, coletado como garantia do propósito frustrado 

pelos tratamentos químio e radioterápico e pela morte prematura, nunca 

esperada em razão da célere evolução da enfermidade que acometeu o esposo 

da autora, que esses tratamentos não puderam evitar. Em outros termos, 

podem os sucessores, ante o contido nos arts. 1.829, II, 1.836, 1837 e 1845, 

do Código Civil, pretender autorizar a utilização do esperma congelado, 

desde que para concretizar a vontade de Roberto Jeffersson Niels, sendo essa 

pretensão exercitável isoladamente pela autora, segundo os arts. 1791, 

parágrafo único, e 1.314, caput, do mesmo Código. O caráter personalíssimo 

do direito ao próprio corpo e, pois, ao próprio material genético, parece não 

impedir que se aborde o tema na óptica do direito sucessório. A doutrina já 

reconhecia a disponibilidade de partes destacadas do próprio corpo quando 

destinadas a fins altruísticos ou científicos, estando a matéria hoje regulada 

expressamente no art. 14 do Código Civil vigente, que ressalva a 

intransmissibilidade dos direitos da personalidade prescrita pelo artigo 11 do 

mesmo Código. O disposto no artigo 199, par.4º, da Constituição Federal não 

repele essa idéia, por não dirigir-se ao tratamento de situações como a de que 

continuam estes autos, mesmo por estar a doação de esperma excluída da 51 

disciplina e das limitações impostas pela regulamentação da norma 

constitucional (Lei nº 9.434/97, art. 1º, parágrafo único) e, ainda sim, por não 

parecer afrontá-la a pretensão hora analisada. Importante também esclarecer 

que essa abordagem não pretende tratar o esperma coletado como herança 

deixada pelo de cujus. Prefere-se entrever, no fundamento da matéria sob o 

aspecto sucessório, simplesmente a busca de algum regramento, diante da 

lacuna da lei, para a transmissão de um aceitável direito de levar a cabo a 

vontade do falecido, sem que se deixe de reconhecer à autora o exercício de 
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um direito próprio, mais fonte do que o direito de fazer cumprir, eventualmente 

transferido por sucessão. (grifei)12 

 

 

Caso não tão bem sucedido se deu em 2014, quando a 3ª Turma Cível do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por maioria de votos, negou o pedido de uma 

mulher para usar o material genético do seu finado companheiro para fins de reprodução 

assistida. A decisão reformou a sentença da 7ª Vara de Família daquele Estado, que havia 

determinado ao Hospital Albert Einstein, responsável pelo procedimento, a liberação do 

material para a mulher com vistas à fertilização in vitro.  

A autora do caso era companheira do de cujos há 14 anos e durante esse período 

o casal havia demonstrado a intenção de ter filhos, tendo o companheiro inclusive 

revertido favoravelmente uma vasectomia. Contudo, antes de conseguirem engravidar, o 

homem foi acometido por um câncer, fato que levou o casal a contratar o Hospital Albert 

Einstein para criopreservação de seu sêmen, em março de 2006. 

Em agosto de 2007, o homem não resistiu à doença e faleceu. Apenas meses 

depois, o Hospital comunicou à autora que o banco de sêmen seria desativado e lhe 

solicitou que fosse providenciada a remoção do material. Entretanto, após constatar que 

a viúva não tinha nenhuma autorização por escrito do falecido companheiro, o Hospital 

se negou a disponibilizar material genético, fato que deu causa à promoção da ação 

judicial em questão.  

Na contestação, o réu sustentou a necessidade de manifestação prévia do de cujos, 

na forma de documento particular ou de um testamento, para liberação e utilização do 

material. O Hospital alegou, ainda, que o armazenamento foi feito em 2006, enquanto o 

homem ainda estava vivo e saudável, o que lhe concedia tempo hábil para exprimir sua 

vontade formalmente.  

Em 1ª Instancia, a juíza da 7ª Vara de Família de Brasília entendeu que a 

companheira tinha direito sobre o material e determinou sua liberação imediata para fins 

de reprodução assistida. Após recurso do Hospital, a Turma Cível, por maioria de votos, 

entendeu de forma diversa. 

                                                           
12 Proc. nº 27862/2010. 
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A relatora manteve a sentença da magistrada, por entender que a autorização do 

companheiro se operou de forma tácita. O revisor, todavia, apresentou voto divergente, 

no sentido de que a autorização, nesse caso, deveria ser formal, isto é, por escrito, 

entendimento este que prevaleceu: 

 

 

Diante da falta de disposição legal expressa sobre a utilização de material 

genético criopreservado post mortem, não se pode presumir o consentimento 

do de cujus para a inseminação artificial homóloga post mortem, já que o 

princípio da autonomia da vontade condiciona a utilização do sêmen 

criopreservado à manifestação expressa de vontade a esse fim.13 (grifei) 

 

 

A manifestação da vontade do ascendente em relação à reprodução assistida post 

mortem pode ser comparada àquela necessária à realização adoção póstuma, prevista no 

artigo 42, §5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é deferida ao adotante nos 

casos em que o mesmo venha a falecer antes da prolação da sentença. Em ambos os casos, 

a manifestação da vontade é essencial ao reconhecimento dos feitos jurídicos ao filho, 

caso contrário não estaria sendo respeitado o melhor interesse da criança. 

Nesse sentido, resta verificar se essa manifestação deve ser necessariamente 

testamentária e se pode ser suprida por outros meios de prova a respeito da intenção do 

de cujos de utilizar o material genético mesmo após a sua morte. O entendimento do 

Tribunal, no caso acima, não foi pacífico. Veja-se: 

 

 

Dentro desse contexto, vê-se a necessidade de manifestação escrita do de cujus 

sobre a utilização do material genético após a morte. Neste ponto, a Autora 

alega ser possível inferir a vontade do doador por outros meios que não o 

escrito. Contudo, dos fatos trazidos aos autos, não se pode deduzir que sua 

intenção alcançava a possibilidade de utilização do material genético, mesmo 

após a sua morte. A respeito, a doutrina assinala que a inseminação post 

mortem depende de manifestação expressa do doador. De fato, Maria Berenice 

Dias afirma que a legislação não proíbe a inseminação post mortem, mas não 

se pode presumir o consentimento do marido para a utilização da técnica 

conceptiva e que o princípio da autonomia da vontade condiciona a 

utilização do sêmen criopreservado à manifestação expressa de vontade a 

esse fim (in Manual de Direito das Famílias, 8ª Ed. São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 368/369). Silmara Juny Chinalto diz que o procedimento 

                                                           
13 Processo 20080111493002APC (0100722-92.2008.8.07.0001). Ementa, p. 1. 
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em questão envolve direitos de personalidade do doador do sêmen, logo deve 

haver manifestação expressa de vontade quanto à inseminação post 

mortem (in Comentários ao Código Civil: parte especial: do Direito de 

Família. Vol. 18. Azevedo, Antônio Junqueira de (Coord). São Paulo. Saraiva, 

2004, p. 54). Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka ainda acrescenta que 

não se pode presumir que alguém queira ser pai após sua morte (in As 

Inovações Biotecnológicas e o Direito das Sucessões. In: Congresso 

Internacional de Direito Civil-Constitucional. Tepedino, Gustavo (Org.). 

Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade 

constitucional. Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-

Constuticonal da Cidade do Reio de Janeiro. São Paulo: Atlas, 2008, p.319).14 

 

 

Por outro lado: 

 

No que pertine à autorização do ex-companheiro, entendo que não apenas a 

forma escrita deva ser admitida. Explico. No caso concreto, embora o acordo 

de criopreservação do sêmen conste expressamente a necessidade de 

manifestação de vontade do contratante, por escrito (cláusula 10), para 

utilização do material genético guardado, não houve orientação específica no 

sentido de que fosse emitido documento para garantia de utilização post 

mortem. Ao menos, não consta dos autos qualquer prova neste sentido. Neste 

sentido, dispunha a Resolução 1.358/1992, revogada pela Resolução 

1957/2010, mas vigente à época da criopreservação do material genético de 

A.: 'No momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem 

expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-

embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou de 

falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los'. Com efeito, 

a disposição contratual é genérica, e em momento tão delicado da vida do casal, 

em que o ex-companheiro submetia-se a tratamento invasivo e extremamente 

doloroso não se poderia exigir que as pessoas envolvidas vislumbrassem a 

morte e se precavessem no sentido de deixar preparada tal declaração. Exigir 

tal atitude das partes é no mínimo, cruel, pois é da natureza humana ter 

esperança na recuperação e na superação das dificuldades. [...] Dessa feita, o 

esclarecimento da situação incumbia exclusivamente ao réu, que deixou de 

cumprir os deveres legais de informação e transparência, norteadores das 

relações jurídicas em todos os âmbitos. Entretanto, é importante ressaltar que 

a ausência de informação pelo nosocômio réu, por si só, não implica no 

acolhimento da pretensão autoral, é preciso perquirir se existia vontade 

inequívoca do dono do material genético para que fosse utilizado pela sua 

ex-companheira. Isso porque, em casos deste tipo deve-se atender à real 

vontade do de cujus, independentemente da forma em que foi manifestada, 

conforme ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 'Quando se fala em 

declaração de vontade, emprega-se a palavra em sentido lato. Não é mister 

que o agente faça uma declaração formal, através da palavra escrita ou 

falada. Basta que traduza o seu querer por uma atitude inequívoca, seja esta 

efetuada através do veículo habitual de expressão, seja por um gesto' E, a meu 

sentir, os elementos dos autos conduzem à conclusão de que o ex-companheiro 

tinha a real intenção/vontade de com ela formar uma família e ter filhos, restou, 

pois, configurada a manifestação tácita de vontade através da prática de atos 

que induzem a tal conclusão. [...] A própria dinâmica dos fatos induz à 

conclusão lógica de que as sucessivas tentativas do ex-casal de ter um filho 

foram interrompidas pela doença de A. Ademais, resta cristalino o motivo para 

                                                           
14 Processo 20080111493002APC (0100722-92.2008.8.07.0001). Votos, p. 22 e 23. 
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preservação criogênica do material genético, qual seja, prevenir eventual 

infertilidade decorrente do tratamento quimioterápico. Com efeito, todas as 

providências foram tomadas com o mesmo objetivo: viabilizar a concepção de 

um filho biológico dos ex-companheiros. Concluo que a vontade do de cujus 

era inequívoca neste sentido, motivo pelo qual, entendo suprida a necessidade 

de manifestação de vontade escrita para utilização do seu material genético 

pela autora post mortem. “Assim, deve ser respeitada a vontade do dono do 

material e o acolhimento parcial do pedido autoral é medida que se impõe” (fls. 

459/462).   

 

 

5. Efeitos Jurídicos da Filiação Post Mortem 

Superada a discussão sobre as hipóteses em que a reprodução assistida post 

mortem é legalmente viável, nos resta discutir as consequências jurídicas e os efeitos 

pessoais decorrentes dessa filiação do ponto de vista da prole gerada. Primeiramente, no 

que diz respeito à capacidade sucessória dos filhos, enuncia o artigo 1798 do Código 

Civil: "Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da 

abertura da sucessão". 

Num primeiro momento, a interpretação lógica afasta o filho concebido mediante 

fecundação assistida com material genético criopreservado e nascido após a morte do 

autor da herança da participação sucessória, ou seja, o embrião fecundado post mortem 

não teria direito algum sobre a herança do seu falecido pai. 

Este é o entendimento de parte da doutrina brasileira, que compõe uma corrente 

mais conservadora sobre a matéria. Eduardo de Oliveira Leite, por exemplo, afirma que 

a sucessão só se opera nas hipóteses em que o filho fora concebido antes do falecimento 

de seu genitor, isto é, só se incluem na qualidade de herdeiros os embriões concebidos ao 

tempo da sucessão: 

 

 

[...] quanto à criança concebida por inseminação post mortem, ou seja, criança 

gerada depois do falecimento dos progenitores biológicos, pela utilização de 

sêmen congelado, é situação anômala, quer no plano do estabelecimento da 

filiação, quer no do direito das sucessões. Nesta hipótese a criança não herdará 

de seu pai, porque não estava concebida no momento da abertura da sucessão. 

[...] solução favorável à criança ocorreria se houvesse disposição legislativa 

favorecendo o fruto de inseminação post mortem.15 

                                                           
15 LEITE, Eduardo de Oliveira, p. 110. 
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Alguns autores afirmam, ainda, que os filhos concebidos por meio de intervenção 

médica ocorrida após o falecimento do autor da sucessão devem ser excluídos da herança, 

sob a alegação de que a sua inclusão prejudicaria ou excluiria o direito de outros herdeiros 

do de cujos pré-concebidos16. Essa afirmação se baseia, essencialmente, no argumento da 

primazia da segurança jurídica nos processos sucessórios. 

Parte da corrente mais conservadora acredita que, independentemente de 

manifestação prévia do de cujos, o nascido da reprodução assistida póstuma não tem 

vínculo jurídico algum com o genitor pré-morto, pois a morte do ascendente caracteriza 

uma revogação da sua vontade manifestada em vida17. Deste modo, o filho havido após a 

morte do pai não teria nem direito ao registro e ao nome, e tampouco lhe caberia direito 

sucessório sobre a herança. 

Uma segunda corrente, um pouco menos excludente, reconhece apenas o vínculo 

biológico entre o genitor e a prole, sem que, contudo, reconheça os direitos sucessórios 

desse filho. Deste modo, seria possível seu registro, bem como facultado o direito à 

ancestralidade, ao nome e ao reconhecimento familiar, sem que houvesse, entretanto, 

capacidade postulatória para reclamar a herança. 

É importante observar que uma parcela desses doutrinadores entende que os 

direitos sucessórios poderiam ser eventualmente imputados ao filho, na hipótese de o 

genitor pré-morto ter registrado suas intenções em instrumento de última vontade, ou seja, 

se houver previsão testamentária acerca da inclusão da prole eventual na herança. Sobre 

o caso, leia-se: 

 

 

[...] é claro que não poderá indicar sua própria prole eventual, uma vez que a 

lei exige que a pessoa indicada pelo testamento esteja viva no momento da 

abertura da sucessão. E, ou bem está ele morto, acarretando a abertura da 

sucessão, ou bem está vivo nesse momento, o que demonstra a impossibilidade 

de beneficiar sua própria prole eventual. Mas poderá fazê-lo por via reflexa. 

Basta que indique a doadora do óvulo, se testador, ou o doador do 

espermatozóide, se testadora. Em assim agindo, beneficiará os embriões 

                                                           
16 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, p. 731. 
17 AGUIAR, Mônica, p. 119 
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congelados e provenientes de seu material genético, mas também a prole do 

indivíduo supérstite indicado e eventualmente havida com terceira pessoa.18 

 

 

Destaca-se, ainda, uma vertente minoritária da segunda corrente que nega a 

existência de direitos sucessórios à criança, mas considera que esta negativa gera um dano 

patrimonial ao filho por ser excluído da sucessão de seu pai. Este dano, causado pela mãe 

ao realizar a reprodução assistida post mortem, deveria ser reparado na forma de lucros 

cessantes, conforme aponta Antônio Carlos Coltro:  

 

 

Diante do dano patrimonial que a criança, pode-se considerar a viabilidade do 

filho ter direito à reparação do dano sofrido, sob a forma de lucros cessantes, 

diante da prática espúria realizada por sua mãe, em contrariedade ao 

ordenamento jurídico em vigor. Assim, com base na responsabilidade civil 

subjetiva da mulher que resolveu conceber e fazer nascer criança que não terá 

qualquer direito sucessório em virtude da morte anterior de seu pai – diante da 

verdade biológica -, será perfeitamente viável ao filho exigir a reparação do 

dano patrimonial que, normalmente, consistirá na parte que ele teria direito na 

herança deixada pelo pai e que foi distribuída entre os herdeiros.19  

 

 

Essa opinião é alvo de críticas bastante pertinentes por parte da doutrina: 

 

 

(...) a tese da responsabilização civil da genitora da criança por haver se 

submetido à técnica de inseminação após a morte do cônjuge ou companheiro, 

utilizando material genético deste, não deve prevalecer porque se assim fosse 

os filhos de relações eventuais, não planejadas, não programadas e muitas 

vezes indesejadas, teriam os mesmos ou mais direitos para responsabilizar os 

genitores. No caso da inseminação post mortem o filho é desejado, querido, 

muitas vezes fez parte de um projeto parental que não se concretizou por 

circunstancias alheias à vontade dos interessados. A perspectiva excludente vai 

de encontro aos princípios da igualdade de filiação, da afetividade e da 

dignidade da pessoa humana20 

 

 

                                                           
18 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, p. 96. 
19 COLTRO, Antonio Carlos Mathias, p. 313. 
20 ALBUQUERQUE FILHO, Carlos Cavalcanti de, p. 180 e 181. 
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A corrente mais razoável é também a mais inclusiva, conferindo iguais direitos 

tanto na seara de família quanto das sucessões aos filhos havidos ao tempo em que o 

genitor era vivo e ao concebido com o pai pré-morto. Isso porque não podem ser 

desconsideradas algumas prerrogativas legais que decorrem da filiação, como, por 

exemplo, o Princípio Constitucional da Igualdade entre os Filhos, já analisado no título 

deste artigo destinado ao tratamento constitucional das relações parentais. 

A legislação infraconstitucional, de igual modo, reflete a o princípio supracitado. 

Veja-se, por exemplo, o artigo 1.596, do Código Civil: "Os filhos, havidos ou não da 

relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação". Nesse mesmo sentido, o 

artigo 20 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma: "Os filhos, havidos ou não da 

relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação". 

Diante de uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico, pode-se afirmar 

que, independentemente do que dispõe o artigo 1798 do Código Civil, o Princípio 

Constitucional da Igualdade entre os Filhos atua em favor do filho concebido após o 

falecimento do pai. Desse modo, qualquer restrição de direitos, inclusive e especialmente 

os de cunho sucessório, que leve em consideração a origem da criança, isto é, sua 

concepção por vias de reprodução assistida post mortem, causará discriminação em 

relação aos demais filhos e, por consequência, violação à dignidade da pessoa humana e 

à norma constitucional. 

Aduz Maria Berenice Dias: 

 

 

Nada justifica excluir o direito sucessório do herdeiro por ter sido concebido 

post mortem. Deve ser dada ao dispositivo legal interpretação constitucional, 

pois o filho nascido de concepção póstuma ocupa a classe dos herdeiros 

necessários. A normatização abrange não apenas as pessoas vivas e concebidas 

no momento da abertura da sucessão, mas também os filhos concebidos por 

técnica de reprodução humana assistida post mortem.21 

 

 

                                                           
21 DIAS, Maria Berenice, p. 125. 
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Não obstante o entendimento mais inclusivo ter se demonstrado o mais fiel aos 

preceitos constitucionais, não se pode ignorar o fato de que deve haver um prazo para o 

exercício dos direitos sucessórios. Isso porque, há uma grande diferença entre a pretensão 

extrapatrimonial, isto é, o exercício dos direitos pessoais inerentes à relação de parentesco 

e a pretensão econômica judicialmente exigível que, como todas as outras, prescreve. 

 A doutrina aponta a problemática dessa questão:  

 

 

O Código Civil, ao admitir que presumidamente é filho do casal aquele havido 

a qualquer tempo se excedentário da concepção artificial homóloga, e o havido 

da fecundação homóloga mesmo que falecido o marido, não está trazendo 

agora, como regra, a possibilidade de paternidade/filiação post mortem 

expressamente no diploma legal? Determinar que a situação fosse reposta ao 

seu estado anterior, no que tange à partilha de bens, é insuficiente em termos 

sucessórios, pois seria admitir o comprometimento da segurança das relações 

jurídicas. Por outro lado, negar o direito constitucional garantido no art. 5º, 

quanto à herança, é, sem dúvida, limitar os direitos daqueles que nós próprios 

agora reconhecemos como filhos por presunção.22 

 

 

Na definição dos prazos, existem dois aspectos que precisam ser pontuados: (i) o 

prazo conferido à mulher para que se submeta às técnicas de reprodução assistida após a 

morte de seu marido, ou seja, o prazo para a concepção do embrião; e (ii) o prazo 

conferido ao filho nascido após a morte do seu pai para pleitear a parte que lhe cabe na 

herança do falecido. 

Veja-se o que enuncia o Código Civil: 

 

 

Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: 

I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, 

desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão; 

II - as pessoas jurídicas; 

III - as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a 

forma de fundação. 

                                                           
22 SCALQUETTE, Ana Cláudia S, p.211. 
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Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança serão 

confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. 

§1º Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa 

cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, às pessoas 

indicadas no art. 1.775. 

§2º Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, 

regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que 

couber. 

§3º Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão, com 

os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. 

§4º Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for 

concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em 

contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. 

 

No que diz respeito à concepção, uma solução seria se o genitor, ao dar o 

consentimento para a realização da reprodução assistida póstuma, estabelecesse no 

mesmo documento, ou no testamento, um prazo para a concepção deste filho. Aponta a 

doutrina que este prazo não poderia exceder o período de dois anos após a morte do de 

cujos, considerando o disposto no artigo 1800, §4º, do Código Civil. 

Na hipótese acima, o cálculo da partilha seria feito considerando o quinhão do 

filho ainda não concebido e os bens da herança correspondentes ao seu quinhão ficariam 

reservados pelo período estipulado pelo testador. Se não houvesse a concepção dentro do 

prazo estipulado, a parcela do patrimônio que lhe fora reservada seria, então, distribuída 

entre os demais herdeiros. 

Deste modo, sobre o item (i) que trata do prazo para a utilização das técnicas de 

RA, conclui-se que o prazo que a viúva terá para engravidar é de até dois anos a contar 

da data do óbito do seu marido, caso prazo menor não seja estabelecido pelo próprio 

finado no seu instrumento de última vontade. 

No que diz respeito ao prazo para exercício postulatório com vistas à participação 

hereditária, considerando que a Lei não estabelece prazo específico para a petição de 

herança, é possível utilizar o prazo prescricional de 10 anos, previsto no artigo 205 do 

Código Civil, que afirma: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não 

lhe haja fixado prazo menor.”. 

Em relação ao item (ii) especificado acima, destaca-se que não corre prescrição 

contra os incapazes de que trata o artigo 3º da Lei nº 10.406/ 2002, nos termos do artigo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1775
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198, I, do mesmo diploma. Deste modo, seria possível concluir que a contagem do prazo 

prescricional contra o herdeiro concebido após a morte do pai, só se iniciaria na data em 

que este completasse 16 anos. 

Este é o entendimento mais adotado na doutrina, conforme enunciado 267, da III 

Jornada de Direito Civil: 

 

 

A regra do artigo 1.798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões 

formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida abrangendo, 

assim, a vocação hereditária da pessoa humana a nascer cujos efeitos 

patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição de herança. 

 

 

Sabe-se que na petição de herança, o autor deve fazer prova da sua relação de 

parentesco com o de cujos e também da sua qualidade de herdeiro. Assim, a petição de 

herança, via de regra, é cumulada com a ação de investigação de paternidade. Entretanto, 

no caso tratado, não é necessário discutir a presunção da paternidade, eis que o filho 

havido por fecundação artificial homóloga é presumidamente concebido na constância do 

casamento, nos termos do artigo 1597, III, CC, como já verificado. 

Por fim, no que diz respeito aos reflexos pessoais da reprodução assistida póstuma, 

não há que se falar em redução de direitos ou carência assistencial por parte do filho 

gerado, já que o afeto e a educação familiar não se restringem à presença da figura paterna. 

Nesse sentido, conforme verificado anteriormente, a construção familiar monoparental é 

capaz de garantir, sem dúvidas, a efetivação dos direitos constitucionais da criança. O 

amor assume diversas formas e o Direito deve ser capaz de assistir e salvaguardar a todas 

elas. 

 

 

6. Conclusão 

Em razão da inexistência de um arcabouço jurídico sólido sobre o tema, verificou-

se que os casos de reprodução assistida post mortem sofrem as oscilações de humores dos 

operadores do Direito, de tal modo que aqueles que se sujeitam à tutela jurisdicional do 
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Estado não têm nenhuma segurança jurídica no que diz respeito ao provimento que se 

pretende alcançar. 

Ademais, a carência de normatização torna muito mais difícil estabelecer critérios 

de determinação das possibilidades jurídicas da concepção póstuma de embriões a partir 

de material genético criopreservado, bem como definir com exatidão as consequências do 

uso deste mecanismo. 

Apesar das dificuldades encontradas, pode-se afirmar que fertilização in vitro para 

promoção da reprodução assistida em mulheres viúvas é juridicamente reconhecida e 

válida no Direito Brasileiro, posto que exemplificada na legislação infraconstitucional, 

no artigo 1597 do Código Civil, e de inteiro acordo com o Princípio Constitucional do 

Livre Planejamento Familiar. 

Verificou-se, também, a existência de um prazo para concepção do embrião após 

a morte do seu genitor e, ainda, a natureza jurídica do filho concebido na relação 

sucessória, qual seja a de herdeiro necessário do pai pré-morto. Deste modo, viu-se que o 

quinhão desse descendente poderá ser pleiteado por ação de petição de herança, 

respeitado o prazo prescricional de 10 anos, contados a partir do seu aniversário de 16 

anos. 

Restaram esclarecidos, também, alguns aspectos sociológicos sobre as novas 

construções familiares. Viu-se que não é possível negar o direito à viúva às técnicas de 

reprodução assistida sob o argumento de que o melhor interesse da criança não estaria 

sendo preservado, já que a família monoparental é protegida pela Constituição e 

equiparada às demais formas de organização familiar. 

Por fim, conclui-se que o tema é extremamente carente de normatização. Nesse 

sentido, vislumbra-se a possibilidade de alteração do próprio Código Civil, para inclusão 

de um microssistema que clarifique as hipóteses já elencadas na referida Lei, ou a 

elaboração Estatuto específico para tratar da reprodução assistida e, desse modo, prever 

os casos de aplicabilidade post mortem. 
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